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Abstrakt 
Syftet med vårt arbete var att undersöka elevers förhållningssätt till läxor och läxans olika 
effekter. Förutom litteraturen vi läst så har vi utfört enkäter och observationer på två olika skolor 
i år 4. Frågorna i enkäten var både kvantitativa och kvalitativa. I vårt resultat har det visat sig att 
de flesta eleverna med ett tydligt förhållningssätt tillhör det som Österlind (2001) kallar för ett 
godvilligt förhållningssätt. Det innebär att de accepterar läxorna, trots att de inte alltid ser dem 
som givande eller roliga. Störst antal elever fick vi dock placera under ”kombinerade 
förhållningssätt” eftersom de passade in under flera olika förhållningssätt. De effekter av läxorna 
som eleverna kände av var i största utsträckning att de lär sig mycket. Flera elever tyckte sig bli 
bättre på att ta ansvar i och med läxorna. Många elever vill helst inte ha läxor men gör dem ändå 
eftersom de anser att läxor hör till när de går i skolan. Tack vare alla nya insikter i elevers syn på 
läxor och all värdefull litteratur vi studerat hoppas vi på att bli lärare som ger meningsfulla läxor 
till våra elever och att läxans effekter visar sig positiva. 

 



 

Förord 
Först och främst vill vi rikta ett stort tack till klasserna vi utfört vår undersökning i. Tack till både 
personal och elever, utan er hade det inte blivit något arbete. Vi vill även tacka vår vetenskaplige 
handledare Gretha Wikgren, samt alla ni som följt vårt arbete under terminen och bidragit med 
värdefulla tips och kommentarer. Slutligen vill vi tacka oss själva för ett gott utfört samarbete! 
 
Luleå 2006 
Helena Kjellgren och Ingela Koskenniemi 
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Inledning 
Vi har sett mycket olika reaktioner på läxor när vi varit ute på vår verksamhetsförlagda utbildning 
under våra studieår. Läxor har en lång tradition och de flesta lärare verkar hålla fast vid läxan 
utan att reflektera över följderna för eleverna. Ibland har läxorna gett intrycket av att vara 
omotiverade och eleverna har sett ut att må dåligt över dem och vid andra tillfällen har det sett ut 
att vara väl motiverade läxor som eleverna uppskattat. Vissa lärare verkar ge läxor av rutin. De 
tänker inte på vilka effekter läxorna får för eleverna eller vad de vill att de ska lära sig. Läxorna 
är då inte alltid meningsfulla. De verkar i första hand gynna de elever som redan klarar sig bra i 
skolan. Elever som har det jobbigare med skolarbetet verkar inte gynnas av läxan utan ser den 
som en ytterligare belastning på det övriga skolarbetet. För många vuxna skulle det vara 
oacceptabelt att arbeta hemma på kvällstid och helger medan det är vardag för de flesta elever. 
Vad har eleverna egentligen för förhållningssätt och attityder till läxor och vilka effekter har 
läxor på elever? Följande dikt är skriven av en elev och visar hur läxor kan upplevas. 
 

all min tid går åt 
ingen tid  på fritiden 
ingen tid för att göra det roliga 
ingen tid för något speciellt 
aldrig tid över till roliga saker 
har ingen fritid 
ingen tid kvar 
 

(Westlund 2004, s. 46) 
  
Bakgrund 
Under denna rubrik avser vi att ta upp forskare som är för och emot läxor, hos vem ansvaret för 
läxorna ligger, effekter av läxor och läxornas förankring i styrdokumenten. För att tydliggöra 
undersökningens syfte kommer inledningsvis vissa begrepp att definieras. Bakgrunden avslutas 
med Österlinds (2001) uppdelning i fem olika förhållningssätt till läxor. Vår undersökning bygger 
på denna uppdelning. 

Definitioner 
Ett förhållningssätt är enligt Nationalencyklopedin (1996) och Norstedts Plus (1997) ett ”uttryck 
för viss inställning” (s.487 resp. 328). Enligt Norstedts Plus är det även en ”syn, attityd” (s.328). 
Österlind (2001) ser ett förhållningssätt som flera olika attityder som samverkar för hur eleven 
agerar och förhåller sig till läxor. Vi ser på förhållningssätt på samma sätt som Österlind. 
 
Österlind (2001) benämner allt skolarbete som görs utöver skoltid som läxor. Hon inkluderar 
även frivilligt hemarbete i begreppet läxor. Hellsten (2000) definierar läxor som det arbete som 
sker efter lektionstid. Han tillägger också att läxa delas ut och förhörs i skolan. Cooper (2001) 
definierar läxor (homework) som uppgifter som tilldelats elever av lärare, som är menade att 
utföras efter skoldagens slut. Westlunds (2004) definition är; ”Läxor är en svårfångad hybrid som 
finns någonstans i gränslandet mellan uppgift och tid, arbete och fritid, skola och hem, individ 
och kollektiv.” (s.78). Bonniers svenska ordbok (1994) definierar läxa som ”hemuppgift; 
tankeställare” (s.333) medan det enligt Natur och Kulturs Svenska Ordbok (2001) är ”ett 
skolarbete som man ska göra hemma” (s.594). Nationalencyklopedin (1996) och Norstedts Plus 
(1997) definierar läxa exakt likadant; ”avgränsad skoluppgift för hemarbete” (s.333 resp. 671). 
Utifrån detta definierar vi läxa i den här undersökningen som det skolarbete som läraren bestämt 
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att en eller flera elever ska göra utöver skoltid. 
 
Effekter är enligt Natur och kulturs svenska ordbok (2001) ”resultatet när man påverkar något” 
(s.191) och enligt Nationalencyklopedin (1996) ”resultat av viss (påtaglig) påverkan” (s.331). Vi 
håller med om att effekter är resultatet av något efter påverkan. 
 
Att kategorisera innebär enligt Natur och Kulturs svenska ordbok (2001) att dela in människor 
och saker som har något gemensamt i grupper. Vi använder begreppet på samma sätt. 

Förankring i styrdokument 
I Läroplan för grundskolan 1969 från Skolöverstyrelsen (1969) står det att ”Huvuddelen av det 
med skolan förbundna arbetet skall eleven utföra på skoltid” (s. 69), samt även att ”Hemuppgifter 
bör följaktligen i största möjliga utsträckning vara frivilliga för eleverna” (s.71). Det står alltså 
uttryckligen att obligatoriska läxor inte förespråkas. Till nästa version av läroplanen, Läroplan för 
grundskolan 1980 från Skolöverstyrelsen (1980) har synen ändrats och läxor förespråkas. Där står 
det att ”Hemuppgifter för eleverna utgör en del av skolans arbetssätt. Att lära eleverna att ta 
ansvar för en uppgift, anpassad efter deras individuella förmåga, är en väsentlig del av den 
karaktärsdaning som skolan skall ge” (s. 50). De läxor som förespråkas i Lgr80 är läxor 
anpassade efter elevers individuella förmåga. I den nu verksamma läroplanen; Läroplan för det 
obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet från Utbildningsdepartementet 
(1998) går det att läsa att ”skolan ska sträva efter att varje elev tar ett personligt ansvar för sina 
studier” (s.15). Det personliga ansvaret kan innebära läxor. Vilken sorts läxa Lpo94 i sådant fall 
förespråkar är dock otydligt. Både vilken typ av läxa samt läxans vara eller icke vara är 
tolkningsfrågor. 
 
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet från 
Utbildningsdepartementet (1998) förespråkar att skolan ska visa omtanke om varje elev och att 
undervisningen ska rättas efter varje elevs mognad och levnadsvillkor. Elevens framåtsyftande 
lärande ska samspela med förhållandena runt eleven, dess språk och vad eleven har för 
förkunskaper. För elevens positiva utveckling  ska innehåll och arbetsformer anpassas till varje 
elevs unika behov. Ur ett läxperspektiv innebär det att läxan ska vara individuellt anpassad till 
varje elev eftersom hänsyn ska tas till den enskilda elevens unika förutsättningar. I klasser där 
alla elever får samma läxa tas ingen hänsyn till strävansmålen i läroplanen. Lpo94 strävar efter att 
eleven ska utveckla sitt självständiga arbete och kunna ta egna initiativ. Möjlighet ska ges för 
eleven att få arbeta med problemlösande uppgifter. Eleven ska hitta sitt eget sätt att lära och 
känna att den klarar av sitt skolarbete. Varje elev ska arbeta utforskande både självständigt och 
tillsammans med andra. Läxan kan utveckla elevens förmåga att arbeta självständigt och ta egna 
initiativ, träna eleven i problemlösning och vara utforskande men ska i sådana fall vara anpassad 
och utformad utifrån vad varje elev känner att den kan klara av, i annat fall uppfyller inte läxan 
ett meningsfullt syfte. Eftersom läxor är ett ensamarbete ges inte samma förutsättningar till ett 
utforskande samarbete med andra vilket undervisningen i skolan ger. Lpo94 trycker på att eleven 
ska kunna påverka vad och hur den ska lära sig och steg för steg ta ett eget större ansvar genom 
mer omfattande och fler självständiga uppgifter. Det kan tolkas så som att få läxor ska 
förekomma i lägre årskurser medan läxornas omfattning och kontinuitet ökar med elevens ålder 
vilket leder till att eleven får ta ett allt större ansvar för sitt lärande. Lpo94 fortsätter vidare med 
att läraren tillsammans med föräldrarna ska ha elevens skolsituation i fokus och utgå från att 
eleven tar ansvar för sitt lärande. Elevernas ansvar uppfylls i och med läxan, vilket i stor 
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utsträckning innebär ett överlämnande av ansvaret för elevens kunskapsinhämtning från skolan 
och lärarna till eleven och föräldrarna.  
 
Skollagen med kommentarer (2002) slår fast att ”Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och 
färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till 
ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar” (kapitel 1, paragraf 2). Det är tydligt att 
hem och skola ska samarbeta. Citatet kan tolkas som att det är utbildningens (skolans) uppgift att 
ge eleverna kunskaper medan det är skolans tillsammans med hemmens uppgift att främja 
elevernas harmoniska utveckling. Detta kan i sin tur tolkas som att skollagen inte förespråkar 
läxor, såvida läxor syftar till att ge kunskaper. 

Vad talar för läxor? 
Steinberg (1986), som själv verkar som lärare, skriver i sin läxläsningshandbok att det är viktigt 
att ge elever läxor, gärna fyra dagar per vecka. De läxor han förespråkar är de som består av 
baskunskaperna skriva, räkna och läsa. Han förordar även undersökande läxor som barnen kan 
göra tillsammans med föräldrarna eller klasskamrater. Läxorna ska inte ta för lång tid, de ska vara 
många och ges regelbundet för att eleverna tidigt ska få en bra studievana som han anser vara 
läxans syfte. Han anser att skolan fortfarande har huvudansvaret för elevernas 
kunskapsinhämtande i de olika skolämnena, men att läxan är ett bra komplement till inlärningen. 
Wallenkrans (2000) är också en förespråkare för läxor. Hennes inspirationsbok för lärare och 
föräldrar tar bland annat upp praktiska tips för läxläsande. Där pekar hon på hur viktigt det är 
med kontinuitet och en egen läxvrå för eleven, där den kan sitta ostört med bra belysning. Hon 
tycker att det är förälderns uppgift att skapa denna möjlighet för sitt barn. Lindell (1990) har gjort 
en meta-rapport som sammanfattar 10 svenska forskningsrapporter om läxor under åren 1963 till 
1971. Hans egen åsikt efter granskningen är att meningsfulla läxor ska ges till eleverna för att 
stärka banden mellan hem och skola och för att få föräldrarna delaktiga i skolarbetet. Han menar 
att läxornas nya roll i samhället är att hålla barnen borta från TV och video som han anser vara 
mentalt skadliga för dem. Brodow och Rininsland (2002) har analyserat skolan utifrån texter som 
elever skrivit och har utifrån analysen listat för- och nackdelar med läxor. Det som talar för läxor 
är bland annat att eleven tränas i planering och ansvarstagande, att föräldrarna involveras i 
skolarbetet, att eleverna får arbeta i lugn och ro i hemmet, samt att många moment lämpar sig för 
individuellt arbete och att eleverna själva kan välja tidpunkt för arbetet. 

Vad talar emot  läxor? 
Brodow och Rininsland (2002) har vidare kommit fram till att det som talar emot läxor bland 
annat är att ambitionsnivån är olika hos olika elever. Vissa elever har svårt att komma igång, 
medan andra kan låta läxorna hindra utvecklande fritidsaktiviteter. Brodow och Rininsland har i 
sin analys sett att de elever som behöver mest hjälp med skolarbetet ofta är de som får minst hjälp 
hemma, vilket också talar emot läxor. Ytterligare en nackdel med läxor anser de vara att många 
uppgifter är olämpliga som hemarbete, då eleven kan behöva en vuxen kvalificerad person till sin 
hjälp. Westlunds (2004) studie kring läxors effekter på elever i högstadiet är genomförd med stöd 
av timplanedelegationen. Även hon är emot läxor. I hennes studie har det framkommit att 
läxuppgifterna är för stora, för svåra eller för krävande i förhållande till den tid som finns 
tillgänglig.  
 
Hellsten (2000) har koncentrerat sig på forskning kring elevernas arbetsbelastning i form av 
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läxor. Han utförde fältstudier på två högstadieskolor och kom i sin studie fram till att läxans 
meningsfulla syfte för eleven är att vara faktaförberedande och självförverkligande, vilket han 
anser inte uppfylls. Dessa mål måste istället kunna uppnås genom skolarbetet. Elevers protester 
mot läxor skämtas ofta bort av läraren eller nonchaleras helt.  Hellsten har lagt märke till att läxor 
inte nämns i pedagogisk litteratur som han granskat, vilket han tolkar som att läxan inte anses 
som en seriös inlärningsmetod. Han har även sett att det inte finns någon forskning som klart 
påvisar att läxor ökar elevers kunskaper. Längre, ibland lärarledda skoldagar skulle ge lika 
förutsättningar för alla elever ifråga om läxläsningen, de skulle dessutom slippa kvällsarbetet. 
Han anser att många elevers läxläsningsmiljö hemma är under all kritik och att lärare dessutom är 
otydliga när de ger läxor. Även Leo (2004) som i sin magisteruppsats undersökt inställningar till 
läxor från förskoleklass till år 9 kom fram till att elever inte ska ha läxor. Han tycker att eleverna 
ska undervisas i skolan och att skoldagen måste förlängas så att eleverna hinner med den så 
kallade läxläsningen inom skolans väggar. Läraren och eleven ska bygga vidare på det eleven 
redan kan och genom samtal tillsammans med föräldrarna om hur eleven lär bäst bestämma vad 
eleven ska arbeta med i skolan på ett meningsfullt, utmanande och positivt sätt. Cooper (2001) 
som forskat kring läxor i USA har i sin undersökning sett att elever i grundskolans tidigare år har 
svårt att sålla bort störningsmoment som dyker upp när de ska göra sin läxa. Eleverna har inte 
hunnit utveckla en bra studieteknik och har därför svårt för att anpassa sin tid och 
uppmärksamhet på läxan. Cooper menar därför att undervisningen i klassrummet är bättre än 
läxor för yngre elever eftersom distraktionerna minskar och de får ordentlig undervisning av sin 
lärare. Coopers undersökning visar däremot att läxans effekter för high school-studenter är 
positiva. 
 
Hellsten (1997) säger att uppgifter som ska utföras på fritid skulle vara helt otänkbara inom 
arbetslivet. Gustavsson (2004) jämför också skolan med en arbetsplats där det varje dag utdelas 
läxor till nästa dag. Han tycker att elever som går i skolan hela dagen borde vara lediga fram till 
nästa arbetsdag. Han anser att läxorna ska klaras av under skoltid. Gustavsson är själv lärare och 
observerade att när han slutade ge obligatoriska läxor till sina elever gjorde de ändå lika mycket 
hemma. Skillnaden var att de själva valde vad de behövde eller ville arbeta med efter skoldagens 
slut. 
 
I tidningsartikeln Läxorna styr familjen skriven av Horgby (2004) tycker föräldern Rose-Marie 
Kamperin att familjelivet styrs av läxorna och att läxorna gör att barn aldrig får känna sig riktigt 
lediga. Läxorna tvingar familjer in i skolans krav och dess sätt att fungera. Hon menar att barnen 
behöver ha sin fritid läxfri för att få möjligheter att utveckla sig själva och sina intressen. Ifall att 
läxor ska ges tycker hon att de ska vara i form av till exempel glosor, men att det ska finnas bra 
argument till varför de ges. Frost (1999) som arbetar som rektor på en grundskola upp till år sex 
menar att läxan slår ut fler elever än betygen gör. Trots att läxorna är anpassade till varje elev så 
är de orättvisa på grund av att eleverna får lägga ner så olika mycket tid på läxläsningen. 
Eftersom ansträngningen inte tas i beaktning så ser Frost läxan som en sorterande faktor. Skolan 
bryr sig inte om elevens slit med läxan i hemmet. Om eleven inte klarar förhöret/provet så får den 
ännu fler hemuppgifter att slita med. Frost anser slutligen att; ”Läxor är en planerad och 
utstuderad misshandel av barn. Alldeles för många barn far illa av systemet med läxor” (s.3). 

Läxors effekter 
Enligt Cooper (2001) ansågs läxorna under tidigt 1900-tal i USA leda till kunskap och vara en 
bra mental träning för eleverna. Läxan blev en viktig faktor för inlärning. Under 40-talet blev 



 5

elevens egna intressen och initiativ en grund för kunskapsinhämtning och läxor ansågs inkräkta 
på elevens privatliv. I slutet av 50-talet vände allt och läxornas effekter sades vara att eleverna 
fick större kunskap och även förbättrade resultat i skolan. Under mitten av 60-talet vände det 
återigen och skolan sades pressa eleverna alltför hårt med läxor. Det talades om att elevernas 
psykiska hälsa var i farozonen eftersom läxorna inkräktade på elevernas fritid. Läxorna stödde 
inte elevernas grundläggande behov. Under hela 90-talet sågs läxor som positiva igen eftersom de 
nu ansågs höja både utbildningskvalitén och elevernas prestationer i skolan. Vid sekelskiftet kom 
återigen en reaktion mot läxorna då föräldrar och press ansåg att eleverna stressades av sina 
läxor. Westlund (2004) kom i sin studie fram till att samma utveckling som Cooper talar om skett 
i Sverige. I Lindells (1991) tolkning av Malmbergs rapport ser han att svenska elever tappat 
viktig kunskap. Malmberg tror att detta beror på att 1969 års läroplan säger att studierna ska 
utföras i skolan och att elevers hemuppgifter helst ska vara frivilliga. 
 
Hellstens (2000) studie visar att en effekt av läxor är att elevernas fritid påverkas eftersom tid 
måste avsättas för läxan. För engagerade elever krymps fritiden ner till den tid som möjligtvis blir 
över när läxorna är gjorda. Westlunds (2004) studie visar att läxor idag tar mer av elevens fritid 
än för 15 år sedan. Hon har även sett att läxbördan på en och samma skola kan skilja markant 
mellan klasserna. Westlund har även kommit fram till att läxorna leder till större skillnader 
mellan de elever som lyckas bra och de som lyckas mindre bra i skolan.  Hennes åsikt efter 
genomförd studie är att läxors effekter är negativa för de elever som inte klarar av dem bland 
annat genom att risken för fusk ökar.  
 
Hellsten (1997; 2000) har sett att läxor är ett vanligt förekommande fenomen i den svenska 
skolan som inte bara ger effekter åt eleverna utan även påverkar elevernas familj och andra 
människor runt dem. En av effekterna på familjen har han sett är konflikter, som uppstår när 
föräldrarna hjälper sina barn med läxorna. Även Westlund (2004) och Frost (1999) har sett att det 
uppstår en hel del konfliktsituationer i hemmen på grund av läxor. Leos (2004) magisteruppsats 
visar att konflikterna i hemmet uppstår på grund av att elever och föräldrar inte är helt klara med 
hur läxorna ska göras. 
 
Westlund (2004) fann i sin undersökning att läxorna begränsar elevernas fritid, ger en sjunkande 
motivation och leder till stress, frustration och leda hos eleverna. Även mobbning, dålig stämning 
och slarv är en eventuell effekt av läxor. Vidare har hon sett att läxor hindrar eleverna att delta i 
fritidsaktiviteter som leder till personlig utveckling. Ytterligare en effekt är att eleverna hindras 
från att uppfylla sina sociala mål, som till exempel att umgås med kamrater, ha roligt och att leka. 
Hellstens (2000) undersökning visar att pojkar lägger ner mindre tid på läxor än flickor. Hellsten 
nämner ett brittiskt forskningsresultat från 1998. Han skriver att ”Två brittiska forskare menar att 
hemläxor är skadligt för barn upp till tolv år. De är redan uttröttade när de kommer hem från 
skolan och presterar mycket sämre om de får läxor” (s.12). Enligt Barnombudsmannen (2004), 
som gör undersökningar kring barn och ungdomar, är det skolan som främst ger upphov till 
negativ stress. Den största orsaken är för mycket läxor. För många prov stressar var tredje elev 
och då särskilt flickorna. Elever önskar att lärare ska ha bättre framförhållning vad gäller prov 
och läxor samt att skolprojekten borde minskas i sin omfattning. Många elever anser att läxorna 
tar en stor del av deras fritid. Hellsten (2000; 2004) har funnit att elever upplever läxor som ett 
tillstånd som alltid finns där och som leder till spänningar, huvudvärk och trötthet. Dessa 
symptom är stressrelaterade och ökar stadigt hos grundskoleelever. Många elever drabbas av 
ohälsa på grund av sina läxor. Även Leo (2004) kom fram till att elever blir stressade av läxor. 
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Westlunds (2004) undersökning visar att både elevers läxbörda och stress har ökat påtagligt de 
senaste 15 åren. Enligt henne stöds detta även av internationell forskning. Brodow och Rininsland 
(2002) har genom elevperspektivet kommit fram till att läxans effekter hindrar elevers 
fritidssysselsättningar, tar tid och leder till att de blir trötta. Vidare har de uppmärksammat att 
många elever vill ha läxläsningstid i skolan efter skoldagens slut. 
 
Lindell (1990) har i sin metarapport inte funnit något som visar att hemmets hjälp med läxor 
påverkar elevens resultat i skolan till skillnad mot flera utländska rapporter som visar ett samband 
mellan läxor och elevens prestationer. Men samtidigt tycker han att det svenska materialet är 
alldeles för litet och ofullständigt för att dra några slutsatser om läxans effekter. Lindells 
rapportgranskningar visar att det gynnsammaste är att läxor ges dagligen och att läxläsningens 
effekter beror på vilket stöd eleverna får hemma. Han har i de granskade rapporterna sett att de 
elever som lyckas sämst i skolan också har den sämsta läxmiljön i hemmet och därför förespråkar 
han att dessa elever ska få hjälp med sina läxor i skolan. Det är inte bra för en elev att tvingas 
göra en läxa som är för svår och som eleven inte kan få hjälp med. Lindell har själv sett att 
svenska elever läser läxor i mindre utsträckning än elever i andra länder. Vidare anser han att: 
”hemarbetets effekter kan värderas riktigt endast om de studeras i förhållande till sådant som 
elevernas allmänna begåvning, deras speciella förmåga i något ämne eller de sociologiska 
omständigheterna.” (s.25). 
 
Frost (1999) tror att läxans effekter bland annat är beroende av vilken läxhjälp eleverna kan få 
hemma. Han menar att tidigare har vuxna, oftast mamman, funnits hemma när skoldagen varit 
slut och kunnat hjälpa barnen med läxorna. Så är inte fallet idag. Coopers (2001) undersökning 
visar att läraren kan ge läxor för att få föräldrarna delaktiga i barnens utveckling och arbete i 
skolan. Detta kan vara positivt för eleven som blir mer medveten om banden mellan skolan och 
hemmet. Cooper har sett att läxor också ges för att uppfylla skolans krav och för att bestraffa 
elever. Hans undersökning pekar på att elever får olika mycket hjälp hemma och att detta leder 
till olika effekter hos olika elever. Cooper tycker att läxans effekter för yngre elever vad gäller 
uppnådda resultat är liten. Hellsten (1997) trycker på att den största forskningen kring läxornas 
effekt för elevernas prestationer i skolan saknar fakta om läxans innehåll, hur den är upplagd, 
dess omfattning, varför den ges och hur den problematiseras. Han har sett att lärarna börjar dela 
ut läxor redan i lågstadiet med målet att effekten ska vara att studietekniken fungerar ända upp till 
gymnasiet. Läxan är ett sätt att organisera elevens och dess familjs tid i hemmet och samtidigt att 
kontrollera elevens tid utanför skolan. Den yngre eleven får genom läxan en ny identitet som 
skolbarn, samtidigt som föräldrarna får inblick i elevens arbete i skolan. Hellsten (2000) kom i 
sin studie fram till att lärarna tycker att elevernas läxläsning hemma leder till att de får en lugnare 
och mer självständig arbetsmiljö och att en effekt av det är att kunskaperna befästs bättre. 
Lindells (1990) granskning av Wannbergs rapport visar att elever som hoppat av grundskolan fått 
mindre hjälp med läxorna i hemmet än de elever som fortsätter med sina studier i gymnasiet. 
Lindells studie av Ek & Petterssons undersökning visar att flickor på mellanstadiet oftare än 
pojkar får hjälp med sina läxor av föräldrarna. Den visar även att var fjärde elev inte får någon 
hjälp alls. Bland den internationella forskning Lindell granskat visar Keiths undersökning att en 
svagpresterande elev som lägger ner 10 timmars läxläsning i veckan klarar sig betydligt bättre i 
skolan än en högt begåvad elev som ej gör sina läxor alls. Lindells genomgång av Paschal, 
Weinstein & Walbergs rapport visar att läxor som ej kontrolleras av läraren ökar 
genomsnittselevens prestationer i skolan och att elevens prestation ökar ytterligare om läxorna får 
respons och granskas av läraren. Frost (1999) har funnit att lärare hoppas på olika effekter 
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beroende på i vilken ålder eleverna är. Hans observationer visar att lärare i grundskolans första år 
tycker att eleverna behöver lära sig att arbeta hemma för att kunna dra fördelar av det senare i 
livet. Lärare för 10-12-åringar hoppas att eleverna genom läxorna vänjer sig vid läxor inför 
grundskolans slutår som innebär betygssättning. Lärarna för grundskolans 3 sista år ger läxor för 
att kursen ska hinnas med. 
 
Hellsten (2000) har i sin studie kommit fram till att elever tolkar läxor på olika sätt vilket leder 
till olika effekter beroende på hur läxan tolkas. En eftersträvansvärd effekt hos många elever är 
att få högre betyg. För eleverna betyder läxan att kunna visa upp vissa kunskaper vid ett bestämt 
tillfälle, det vill säga vid läxförhör och prov. Hellstens undersökning visar att läxor ges höga 
omdömen även fast de inte alltid har samband med effekter som eftersträvas. Även om läxan 
kanske inte alls ger något resultat är den definierad som värdefull. De slutsatser Lindell (1990) 
drar av de genomgångna rapporterna är att de svenska eleverna inte är så förtjusta i läxor. Jämfört 
med elever i nästan alla andra länder så lägger de svenska eleverna ner mindre tid på läxorna, 
ändå anser de sig ha aningen för mycket uppgifter. Hans granskning av rapporterna visar ändå att 
eleverna tror att läxläsningen har positiva effekter. 

Hos vem ligger ansvaret för läxorna? 
Tallberg Broman (1998) har intervjuat förskollärare och grundskollärare om barn, föräldrar och 
läraruppdraget i en ny tid. I hennes undersökning har det framkommit att föräldrar har 
förväntningen att deras barn ska få läxor men samtidigt att föräldrarnas engagemang ibland 
saknas, bland annat som hjälp vid läxor. Hennes intervjuer visar att vissa lärare anser att ansvaret 
för att läxorna blir gjorda ligger hos eleven själv, medan andra betraktar det som föräldrarnas 
ansvar.  Coopers (2001) undersökning visar att de elever som är duktiga i skolan själva får ta 
ansvar för sina läxor, medan föräldrar till lågpresterande elever hjälper sina barn och tar på sig en 
del av ansvaret för deras läxor. Hellsten (1997) har sett att lärarna anser att eleverna ska lära sig 
att ta ansvar, tänka självständigt och att förberedas inför livet efter skolan genom läxläsningen. 
Steinberg (1986) tycker att eleverna tränas i att ta ansvar när de har läxa, vilket han ser som 
positivt. Österlind (2001) har studerat elevers förhållningssätt till läxor i grundskolan. Hennes 
studie visar att de flesta elever förknippar läxor med eget ansvar, att de lär sig mer och förstår 
bättre. Hellstens (2000) studie visar att läxor tas för givet av elever och att anledningen till att de 
läser läxor är att de måste. De ser läxan som sitt eget ansvar. Läxan finns och eleverna funderar 
inte över den. Enligt Österlind (1998) ser de vuxna i skolan som uppgift att lära eleverna hur de 
ska planera tiden för att klara av sina läxor. Ansvaret ligger hos eleven, men det är lärarens 
ansvar att hjälpa eleverna till en bra planering. Österlinds (2001) undersökning visar att läxor 
medför att ansvaret för skolarbetet förskjuts från läraren till eleven. Vidare visar den att elever 
anser att de skulle ta mer ansvar och få en större motivation för arbetet om de skulle få vara med 
och påverka läxorna. 

Elevers förhållningssätt till läxor 
Österlind (2001) anser att läxor betyder olika saker för olika individer. I sin undersökning har hon 
sett att elevernas förhållningssätt till läxor i stor grad har att göra med deras bakgrund, erfarenhet 
och sociala situation. Vissa förhållningssätt ligger väldigt nära varandra och hon anser dem därför 
vara svåra att urskilja. Österlind tycker sig ha sett att det finns vissa samband mellan olika 
förhållningssätt och att lyckas bra i skolan. Läxan kan ses som önskad eller onödig beroende på 
vilken effekt den ger. Huruvida eleverna upplever att läxan är meningsfull styr också deras 
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slutsatser och agerande. Österlind har kommit fram till att elever ser läxor i hela spektrumet från 
att vara ett straff till att bejaka deras utveckling. Eleverna upplever att läxor är en tradition, att 
läraren genom läxorna har kontroll eller att de ger eleverna individanpassade hemuppgifter 
utifrån vad de redan lärt sig. 
 
Österlind (2001) har grupperat in elevers förhållningssätt till läxor i fem olika grupper. 
Grupperna är:  
 
Frihetligt förhållningssätt - innebär att eleven har en lugn, avspänd och låg 

motivation till läxor. De skjuter upp och prioriterar 
bland läxorna genom att välja bort vissa och lägga 
ner kraft på andra. Målet är inte att få höga betyg 
utan att förstå det de läser. Eleverna med ett frihetligt 
förhållningssätt väljer vilka läxor de ska göra utifrån 
intresse och framtidsplaner. 
 

Prestationsinriktat förhållningssätt - innebär att eleven tycker att ett högt betyg är 
viktigare än att verkligen förstå det den läser. Dessa 
elever känner ofta stress och oro och pluggar bara för 
betygets skull samt tycker att de kan arbeta hårdare 
på skolan för att slippa läxorna. 
 

Godvilligt förhållningssätt - innebär att eleverna accepterar läxorna, trots att de 
inte alltid tycker att de är givande eller roliga. De 
föreslår ibland förbättringar av läxorna, men är i stort 
sett nöjda med dem även fast de hellre ser att 
skoldagen förlängs så de slipper göra läxan i hemmet. 
Det här är plikttrogna elever som gör det som 
förväntas av dem, varken mer eller mindre. 
 
 

Oreflekterat förhållningssätt - innebär att eleverna inte har någon entusiasm eller 
några argument för varför de gör läxorna. De bara 
gör dem. Detta förhållningssätt är ganska likt det 
godvilliga förhållningssättet. 
 

Ambivalent förhållningssätt - innebär att eleven är lite emot läxor. De har ofta 
många argument mot läxor, men försöker ändå göra 
dem. De får ångest och vill inte göra läxorna, men 
känner att de måste. 
 

 
Det är dessa förhållningssätt vi stöder oss på i vårt syfte och i vår empiriska undersökning. 
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Syfte 
Vårt syfte är att undersöka läxors effekter och elevers förhållningssätt till läxor. 
 
Metod 
I denna del presenteras olika metoder och vilka vi valt samt motivering till varför vi valt just 
dessa metoder. Efter detta kommer ett avsnitt om själva genomförandet och sedan presenteras 
undersökningsgruppen. Sist finns ett litet etikavsnitt och tidsplan för vårt arbete. 
 
Enligt Trost (2001) är enkäter ett bra sätt att samla in information på på grund av att de kan vara 
både kvalitativa och kvantitativa. Ejvegård (2002) skriver att enkätens fördelar bland annat är att 
påverkan från intervjuaren undviks, att fler kan delta i undersökningen samt att deltagarna har tid 
att tänka igenom svaren. Enkäter passar bra om undersökningen kräver både kvantitativa och 
kvalitativa svar eller endast kvantitativa, samt om det är en större grupp som ska undersökas. 
Enligt Backman (1998) kan en kvalitativ metod användas för att komma fram till ett kvantitativt 
resultat och tvärtom. Vi hade således kunnat genomföra intervjuer för att ta reda på elevernas 
förhållningssätt men omfattningen av dem hade blivit så pass stor att endast ett fåtal elever hade 
kunnat medverka. Eftersom bredd eftersträvas på undersökningen och inte bara ett fåtal elevers 
förhållningssätt så passar därför enkäter bra. Trost (2001) delar in typen av frågor i en enkät i 
olika kategorier. Det som han kallar sakfrågor är frågor som tar upp verkliga förhållanden, 
exempelvis frågor om ålder och kön. Vi valde att ha en fråga om kön i vår enkät, det vill säga att 
en sakfråga ingår i enkäten. Trost talar även om attityd- eller åsiktsfrågor, vilket handlar om 
attityder och åsikter till olika saker. Han anser att detta kan mätas på två olika sätt, antingen 
genom att den som svarar på enkäten får fylla i på en skala hur mycket den instämmer på ett 
påstående eller att svaret bara kan bestå av ja eller nej. Trost varnar för att ett alltför stort 
formulär i denna stil är uttröttande att fylla i, varpå resultaten inte blir tillförlitliga. Denna typ av 
frågor passar ändå bäst för att komma fram till vilket förhållningssätt elever har och vi väljer 
därför att använda oss av attityd- och åsiktsfrågor. Den sista typ av frågor Trost talar om är 
tabellariska frågor. Med det menar han frågor som ställs upp i tabeller. Detta passar exempelvis 
om en fråga kan ha flera svar, vilket inte passar till vår undersökning. Ytterligare en detalj att 
betänka anser Trost vara om frågorna ska vara öppna eller ej. En öppen fråga besvaras med 
flytande text medan en fråga som inte är öppen besvaras med fasta svarsalternativ. Det negativa 
med öppna frågor menar Trost främst är att det kan vara svårt att tyda handstilen samt att längden 
på svaren kan variera kraftigt. Han tycker att denna typ av frågor ska undvikas, förutom som 
avslut på enkäten. I och med detta valde vi att ha slutna frågor och avsluta med en öppen. 
Problemet med slutna frågor anser Frost vara att ange rimliga svarsalternativ. Svarsalternativen 
får inte gå in i varandra eller vara värderande. Detta undviker vi genom att eleverna endast 
kryssar i de påståenden som stämmer in på dem. Flera svarsalternativ existerar inte. Några 
värderingar tycker vi oss inte heller kunna utläsa ur påståendena. Ytterligare en av Frosts åsikter i 
enkätfrågan är att retrospektiva frågor inte ska förekomma. Det är alltså frågor som blickar 
tillbaka i tiden, vad som hänt för en viss tid sedan. Svaren på denna typ av fråga anser han vara 
opålitliga, bland annat beroende på att minnet kan svikta. Retrospektiva frågor är inte intressanta 
i vår undersökning. 
 
Backman (1998) specificerar direkta observationer som förutbestämda iakttagelser av 
verkligheten. Vi väljer att genomföra en direkt observation för att se elevernas reaktioner och 
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beteenden vid läxrutiner samt för att få en blick över vilka läxor som förekommer.  Svenning 
(2000) delar in observationer i systematiska och osystematiska. De systematiska observationerna 
är strukturerade då förutbestämda beteenden studeras. Exempelvis kan en lista med förväntade 
observationsresultat sammanställas och vid observationerna används den som utgångspunkt. De 
osystematiska observationerna innebär att förutsättningslöst studera en grupp personer. Här ska 
allt observeras, inte bara förutbestämda beteenden. Vår observation är osystematisk då vi tror att 
resultatet skulle påverkas om vi tittade efter förutbestämda beteenden. Svenning talar även om 
direkt och indirekt observation. En direkt observation innebär att det som sker registreras, det vill 
säga att observera i nuet, det som händer. En indirekt observation innebär att exempelvis prov 
eller dagböcker observeras, alltså observationer av något redan nedtecknat. En direkt observation 
passar då bäst för att få fram det vi är ute efter, det vill säga elevers reaktioner och beteenden vid 
läxtillfällen. Holme (1997) delar in observationer i öppna och dolda. Vid en öppen observation är 
deltagarna medvetna om att de studeras, vilket kan påverka deras beteenden och i slutänden 
resultatet. Vid en dold observation är deltagarna omedvetna om att de observeras och 
verkligheten kommer då fram på ett rättvisare sätt. Vi väljer på grund av denna vetskap att utföra 
en dold observation.  
 
Trost (1997) anser att syftet med en intervju är att skapa större förståelse inom det undersökta 
området medan Kvale (1997) lyfter fram att intervjuns starka sidor är att intervjupersonens egna 
tankar och erfarenheter kommer fram. En intervju passar således bra då en djupare förståelse 
eftersträvas. Kvale (1997) tycker att en god intervjuare måste vara expert på ämnet samt kunna 
fatta snabba beslut om eventuella följdfrågors utformning och innehåll. Då Österlinds (2001) fem 
förhållningssätt är den indelning av förhållningssätt som vi lutar oss mot känner vi oss inte som 
experter. För henne tog det lång tid att komma fram till dessa förhållningssätt och det var något vi 
hade behövt arbeta mer kring innan vi skulle känna oss säkra. Fel följdfrågor hade lätt kunnat 
ställas och elevernas förhållningssätt hade kanske inte framkommit korrekt. Vi tyckte därför inte 
att intervjumetoden passade vår undersökning. 

Enkätgenomförande 
En del av undersökningen handlar om hur stor del av eleverna som har ett visst förhållningssätt. 
Även enskilda påståenden som eleverna tycker stämmer in på dem kommer att sammanställas. 
För att även få svar på funderingar kring läxornas effekter så väljer vi att även ha med en 
kvalitativ fråga i enkäten (se bilaga 1). För att se om enkäten är hållbar får en pojke i år 4 fylla i 
den utan att ställa frågor. Han har inga problem med att förstå frågeställningarna i enkäten. 
 
Enkätens första del är utarbetad med utgångspunkt från Österlinds (2001) fem förhållningssätt, 
det frihetliga, prestationsinriktade, godvilliga, oreflekterade och det ambivalenta. Påståenden om 
läxor konstruerades utifrån hennes beskrivningar av dessa förhållningssätt. Varje förhållningssätt 
representeras av tre påståenden och totalt blev det femton påståenden för eleverna att ta ställning 
till. 
 
Frihetligt förhållningssätt - Jag gör gärna läxorna senare   

- Jag gör de viktigaste läxorna först 
- Fritiden är viktigare än läxorna   
 

Prestationsinriktat förhållningssätt - Det är viktigt för mig att få många rätt på 
läxförhören 
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- Jag blir stressad över läxorna   
- Jag läser alltid alla läxor   
 

Godvilligt förhållningssätt - Jag gör läxorna för att lära mig mer   
- Jag gör läxorna för att träna ansvar   
- Jag gör läxorna för att läraren ska veta att jag kan   
 

Oreflekterat förhållningssätt - Läxor hör till när man går i skolan   
- Jag gör mina läxor för att läraren vill det   
- Jag vill helst inte ha läxor   
 

Ambivalent förhållningssätt - Ibland glömmer jag att göra läxan   
- Helst vill jag göra annat än läxor   
- Det känns som att jag måste göra läxorna, även om 
jag inte vill   

 
Enkäterna besvaras i elevernas hemklassrum för att de ska känna sig så hemma och trygga som 
möjligt. Allt sker samma tid och samma dag, precis efter lunchrasten då eleverna är mätta och fått 
springa av sig en stund. Eleverna informeras om att de ska få fylla i enkäten under tystnad och att 
de ska tänka efter vilka av påståendena som passar in på dem, samt att inga svar är ”rätt” eller 
”fel”. Enkäterna delas ut och när eleverna är klara läser de tyst tills alla enkäter samlats in. 

Observationsstudie 
Syftet med observationerna är att få en bild över elevernas läxsituation för att bättre förstå 
enkätsvaren, samt att se elevernas reaktioner i samband med läxrutiner. Observationerna utförs 
dagligen under fem veckors tid och anteckningar förs regelbundet efter lektionstid. Materialet 
som används vid observationerna är papper och penna. 

Undersökningsgrupp 
Undersökningen syftar till att ta reda på elevers förhållningssätt till läxor samt vilka effekter läxor 
kan ha hos 34 elever som går i årskurs 4 på två olika skolor i norra Sverige. Anledningen till 
urvalet är att det är där vi genomför vår verksamhetsförlagda utbildning. Detta är enligt Trost 
(2001) ett bekvämlighetsurval, det vill säga att undersökningen görs i en grupp som finns 
lättillgänglig. En av oss genomförde sin verksamhetsförlagda utbildning i en fjärdeklass medan 
den andra genomförde den i år 4-6. Vi valde att begränsa oss till en årskurs eftersom elevernas 
förhållningssätt kan ändras under åren bland annat beroende på att läxans mängd och kontinuitet 
samt elevernas utveckling. Eftersom båda hade tillgång till elever i årskurs 4 fick de eleverna 
därför utgöra vår undersökningsgrupp. Detta innebar att det totala antalet elever var 34 stycken. 
Eftersom eleverna tillhör två olika skolor så använder vi oss av begreppen grupp 1 och grupp 2 
vid observationsredovisningen. Huvudsyftet är inte att jämföra de två grupperna, men vi väljer att 
se på grupperna separat ifall tydliga skillnader mellan grupperna upptäcks. Anledningen till att vi 
inte använder oss av begreppen klass 1 och klass 2 är att det kan uppfattas som att eleverna går i 
årskurs ett och två. Vid tillfället för enkätgenomförandet var en elev frånvarande, två elever hade 
inte lämnat in någon blankett om godkännande från förälder och en elev valde att inte delta i 
undersökningen. Detta ger ett bortfall på fyra personer. Det totala antalet medverkade elever är 
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således 30 stycken. 

Etik 
Ingen elev kommer att kunna identifieras utifrån undersökningen. Det enda avslöjande som fylls i 
är om de är pojke eller flicka. Vi har inte som avsikt att jämföra könens förhållningssätt till läxor 
och syn på läxors effekter men det kan vara av intresse ifall de tydligt skiljer sig åt. Ett 
informationsbrev (se bilaga 2) skickas hem med eleverna där föräldrarna får ta ställning till om de 
vill att barnet ska delta eller ej. Om föräldrarna godkänner elevernas medverkan i enkäten så 
tillfrågas även eleverna själva innan undersökningen görs. 

Tidsplan 
Vecka 35-37 Arbete med PM 
Vecka 38-39 Arbete med syfte, bakgrund och metod. 
Vecka 40-43 Verksamhetsförlagd utbildning, observationer utförs, litteratur läses. 
Vecka 44 Arbete med metod samt bakgrund. 
Vecka 45 Verksamhetsförlagd utbildning, samt enkätgenomförande och observationer. 
Vecka 46 Arbete med enkätresultat samt bakgrund. 
Vecka 47-51 Arbete med hela arbetet, förord och abstrakt skrivs. 
 
Resultat 

Tolkning och analys 
Enkätsvaren kategoriseras under de fem förhållningssätt Österlind (2001) kommit fram till. De 
elever som stämmer in på alla tre påståenden tillhörande ett förhållningssätt placeras in under det 
förhållningssättet. En kategori kommer vi att kalla ”kombinerade förhållningssätt”. Denna 
kategori innebär att eleven kryssat i så många svarsalternativ att den tillhör flera förhållningssätt 
och därför inte går att placera under något av Österlinds fem förhållningssätt. Även vissa av 
elevernas attityder utifrån enskilda påståenden behandlas, bortsett från deras förhållningssätt. 
Observationerna analyseras genom att observationsanteckningarna sammanfattas. Utifrån denna 
sammanfattning får vi en bild över läxmängden och dess kontinuitet samt vissa effekter som 
läxor kan ge. 

Enkätsvar 
Enkätens första del där eleverna fick kryssa för påståenden från olika förhållningssätt visar att 
fjorton elever tydligt tillhör en särskild kategori. Övriga sexton elever har olika kombinationer av 
förhållningssätten. Det vanligast förekommande förhållningssättet, som åtta elever har, är det 
godvilliga. Vidare har tre elever ett prestationsinriktat, två elever ett oreflekterat och en elev ett 
ambivalent förhållningssätt. Ingen elev har ett frihetligt förhållningssätt, men det 
förhållningssättet förekommer dock sparsamt i kombinationer med alla de övriga 
förhållningssätten. De kombinationer av förhållningssätt som är vanligast förekommande är det 
godvilliga i konstellation med det prestationsinriktade och/eller det oreflekterade 
förhållningssättet.  
 
Frihetligt förhållningssätt Ingen elev tillhör det frihetliga förhållningssättet. 

 
Prestationsinriktat förhållningssätt Tre elever tillhör det prestationsinriktade 
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förhållningssättet. 
 

Godvilligt förhållningssätt Åtta elever tillhör det godvilliga förhållningssättet. 
 

Oreflekterat förhållningssätt Två elever tillhör det oreflekterade förhållningssättet. 
 

Ambivalent förhållningssätt En elev tillhör det ambivalenta förhållningssättet. 
 
 

Enligt de enskilda påståendena i enkäten så svarar nästan alla elever i vår undersökning att de 
alltid läser sina läxor och att de gör läxorna för att lära sig mer. Nästan alla elever anser även att 
läxor hör till när man går i skolan. Mer än hälften av eleverna gör läxorna för att läraren ska veta 
att de kan och för att det är viktigt att få många rätt på läxförhören. Nästan lika stor del av 
eleverna gör de viktigaste läxorna först. Hälften av eleverna vill helst göra annat än läxor och gör 
gärna läxorna senare men de gör även läxorna för att läraren vill det och för att träna ansvar. 
Drygt en tredjedel av eleverna vill helst inte ha några läxor och glömmer ibland bort att göra 
dem. De anser att det känns som om de måste göra läxorna fast de inte vill och tycker att de blir 
stressade över läxorna. Det är främst pojkar som känner sig stressade. Fem elever svarar att 
fritiden är viktigare än läxorna.  
 
På frågan ”Får du någon hjälp hemma med läxorna?” uppger tjugo elever att de får hjälp med 
läxläsningen hemma och tio elever uppger att de får hjälp med läxan ibland. Alla trettio elever i 
undersökningen får alltså hjälp med läxorna hemma. Se figur 1. 
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Figur 1: Pojkars och flickors svar på frågan ”Får du någon hjälp hemma med läxorna?”  
 
På frågan ”Vad lär du dig av att ha läxor?” svarar de flesta elever kortfattat men även längre och 
utförligare svar förekommer. De allra flesta elever anser att de lär sig mycket av att ha läxor. En 
elev skriver så här: ”Jag lär mig mycket av läxorna. Om jag inte gör läxorna så lär jag ju mig inte 
något. Jag tycker att det är bra att vi har läxor eftersom vi lär oss mer.” Elevernas kommentarer är 
att de lär sig mer, de lär sig snabbare, de lär sig för att kunna något och att läxor är viktiga. En 
elev svarar ”Om man inte gör läxor får man inte ett bra jobb när man blir stor. Jag lär mig mycket 
av läxor. Jag har alltid velat bli samma sak ända sen jag var liten. Så om jag inte gör mina läxor 
kan jag inte bli det.” Ytterligare en elev gör sina läxor för att få ett bra jobb. En elev besvarar 
frågan så här ”Att man moste [måste] ta ansvaret att göra dom. Det är bra att göra dom. Så slipper 
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mamma tjata.” En annan elev svarar ”Att jobba själv och ta ansvar.” Flera elever nämner att de 
lär sig att ta ansvar genom läxorna och att arbeta självständigt hemma. En elev svarar ”Jag lär 
mig olika saker. Det beror på vilken sorts läxa det är.” Övriga elevers svar på vad de lär sig av att 
ha läxa är att räkna, läsa, engelska, rättstavning, fler ord och tal, matte, det man jobbar med och 
att man får veta mer. En elev besvarar frågan ”Jag vet inte!” Ytterligare fyra elever besvarar inte 
frågan alls. De fem sistnämnda eleverna är pojkar. 

Observationerna 
I observationsgrupp 1 återkommer engelska som läxa varje vecka. En text ska läsas och 
tillhörande glosor tränas för att sedan förhöras. Varje vecka förekommer en valfri 
problemlösande matematikläxa som kallas ”mattekluringen”. De som lämnar in rätt svar på det 
kluriga matematiktalet är med och tävlar om en klubba eller dylikt. Under de fem veckor klassens 
läxrutiner har observerats har gruppen två undersökande läxor inför nya teman i skolan, 
exempelvis att ta reda på sin födelsevikt. Inga övriga läxor förekommer. När behov finns 
anordnas frivilliga lektioner på skolan för föräldrarna i exempelvis matematik för att de lättare 
ska kunna hjälpa sina barn med skolarbetet. 
 
Undersökningsgrupp 2 har ca fem läxor per vecka. De har en liknande uppgift i engelska som i 
föregående grupp och en läxbok i matematik. De har även olika läxor i samhälls- och 
naturorienterande ämnen och läsprojekt under vissa perioder. Läxförhör förekommer i alla ämnen 
utom i matematik. De elever som inte hinner räkna de kapitel som är planerade att hinnas med får 
hemläxa i matematik för att hinna ikapp. 
 
Eleverna i observationsgrupp 1 verkar inte besvärade över att få läxor. De flesta elever försöker 
sig även på den valfria matematikläxan. Ibland har eleverna glömt bort att göra läxan. 
 
Eleverna i undersökningsgrupp 2 verkar inte reflektera så mycket över läxorna utan accepterar 
dem. Vissa elever suckar när läxorna delas ut och andra elever uttrycker ett visst motstånd mot 
läxorna. Läraren har problem med att få in alla läxor eftersom alla elever inte gör läxorna i tid 
och glömmer att göra dem. 

Sammanfattning av resultatet 
Vårt syfte med undersökningen var att ta reda på läxors effekter och elevers förhållningssätt till 
läxor. Många elever upplever att läxor hör till när de går i skolan. De reflekterar inte direkt över 
läxor, utan accepterar dem, trots att de inte alltid ser dem som givande eller roliga. Detta är det 
godvilliga förhållningssättet, vilket flest elever tillhör. Tre elever i undersökningen anser att det 
är viktigare med höga betyg än att förstå det de lär sig, de läser för betygens skull och känner ofta 
stress och oro. De tillhör det prestationsinriktade förhållningssättet. Två elever i undersökningen 
känner ingen entusiasm för läxorna eller för att göra dem. De bara gör dem för att de måste. 
Dessa elever tillhör det oreflekterade förhållningssättet. Ingen elev tillhör det frihetliga 
förhållningssättet. En elev i undersökningen gör läxorna trots att den är emot dessa och inte vill 
göra dem. Läxorna leder till ångest och de upplevs som ett tvång. Den här eleven tillhör det 
ambivalenta förhållningssättet. Många elever hade kryssat i så många svarsalternativ att det var 
omöjligt att placera dem under ett specifikt förhållningssätt. Dessa elever väljer vi att placera 
under något vi benämner som ”kombinerade förhållningssätt”, det vill säga att de tillhör flera 
olika förhållningssätt. 
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De flesta elever tycker att läxor har positiva effekter, bland annat i form av större kunskaper, att 
de lär sig ta ansvar och arbeta självständigt. Trots det vill hälften av eleverna gärna slippa läxor. 
Hos en del av eleverna leder läxor till ohälsa i form av stress. De upplever läxor som ett tvång 
som måste göras. Alla elever i undersökningen uppger att de får hjälp med läxorna hemma. 
 
Observationerna visar att eleverna i undersökningsgrupp 1 uppskattar sina läxor som ofta är 
undersökande och problemlösande. Eleverna i undersökningsgrupp 2 visar blandade känslor inför 
läxorna som i den här gruppen är mer traditionella. Grupp 1 har färre läxor än grupp 2. I båda 
grupperna glömmer eleverna ibland att göra läxan.  
 
Diskussion 
Under denna rubrik ämnar vi ta upp arbetets standardisering, reliabilitet och validitet. Efter det 
kommer resultatdiskussionen där vi kopplar våra resultat till litteraturen i bakgrunden, samt 
tankar kring varför vi sett det vi sett.  Sedan går vi in på för- och nackdelar med att utgå från 
förutbestämda förhållningssätt, egna tankar och sist men inte minst förslag till fortsatt forskning. 

Standardisering, reliabilitet och validitet 
Enligt Trost (2001) är det ett ideal att uppnå en hög grad av standardisering vid kvantitativa 
studier. Hög standardisering innebär att frågorna och situationen är densamma för alla som deltar 
i undersökningen. Vi valde därför att genomföra enkätundersökningen samma dag och samma tid 
i båda klasserna. Formulären såg likadana ut för alla. Båda klasserna fick genomföra enkäterna i 
sina hemklassrum för att känna sig så hemma och trygga som möjligt. Vi strävade efter så få 
variationer som möjligt i de två grupperna för att uppnå en hög standardisering.  
 
Trost (2001) tar upp fyra komponenter som bör tittas närmare på för att vara säker på en hög 
reliabilitet. Den första är kongruens som innebär att frågorna är så lika som möjligt. Vid en enkät 
blir det då hög reliabilitet på den punkten eftersom alla får exakt samma frågor. Den andra är 
precision som handlar om bland annat sättet den svarande kryssar i rutorna/ringarna i enkäten. Ju 
tydligare enkäten är desto högre precision får resultatet. Den punkten bedömer vi också som hög 
eftersom att vi utformat enkäten på ett lättläst sätt samt eftersom de ikryssade ringarna inte är 
svåra att tyda. Den tredje är objektivitet och handlar om intervjuarens sätt att registrera svaren. Vi 
utförde inga intervjuer men ifall det handlar om just sättet att registrera svaren överhuvudtaget, 
vilken metod som än har använts, så skulle reliabiliteten bli hög på denna punkt. Detta eftersom 
att vi gick igenom svaren gemensamt och tolkade dem tillsammans. Men eftersom Trost talar om 
just intervjuer så vågar vi inte påstå att denna punkten visar på hög reliabilitet i vårt arbete. Den 
sista komponenten är konstans som innebär att, i det här fallet, förhållningssättet ska vara 
konstant, att eleven inte ändrar uppfattning från en dag till en annan. Förhållningssättet gentemot 
läxor kan ändras, men vi tror inte att det sker under en så kort period. Vår undersökning är enligt 
Trosts (2001) fyra komponenter ganska tillförlitlig eftersom den uppfyller flera av 
komponenterna.  
 
När vi skulle sammanställa elevernas svar insåg vi att de elever som har kombinationer av olika 
förhållningssätt antagligen hade varit lättare att kategorisera under ett specifikt förhållningssätt 
om de haft fler svarsalternativ att välja mellan. Nu får de istället tillhöra en kombination av olika 
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förhållningssätt. Undersökningen skulle troligen bli mer tillförlitlig om det funnits fler 
svarsalternativ för eleverna att välja mellan.  
 
Validitet handlar enligt Svenning (2000) om att mäta det som avses att mätas och om kopplingen 
mellan teori och empiri. Vi anser oss ha mätt det vi ville mäta, till en viss del. Vår förhoppning 
var att ta reda på alla elevers förhållningssätt, men de flesta elever placerade vi under det vi kallar 
kombinerade förhållningssätt. Undersökningens validitet blir då lägre. Vi har inte kunnat mäta 
alla de effekter av läxor som presenteras i bakgrunden. En större undersökning under en längre 
tid hade krävts för att få reda på alla effekter. Detta hade höjt validiteten. Vårt resultat visar bara 
en liten del av de effekter som kan förekomma. Kopplingen mellan teori och empiri anser vi vara 
relativt tydlig, vilket enligt Svenning (2000) höjer undersökningens validitet. 

För- och nackdelar med att utgå från förutbestämda förhållningssätt 
Det positiva med att utgå från Österlinds (2001) förhållningssätt var att det blev tydligare vad vi 
skulle fråga efter i enkäten. Det fanns en tidigare undersökning att luta sig mot och ta stöd i. Om 
vi själva hade kategoriserat de olika attityderna under egna förhållningssätt hade de elever som vi 
placerade under ett kombinerat förhållningssätt antagligen inte varit kombinerade. Nackdelen 
med att utgå från förutbestämda förhållningssätt har varit att vi inte gjort våra undersökningar på 
samma sätt som författaren. Österlind (2001) använde intervjuer medan vi valde enkäter för att ta 
del av vad en större undersökningsgrupp hade för förhållningssätt än vad vi hade hunnit ta del av 
med intervjuer. Det som framkom i vår undersökning var bland annat kombinationer hos eleverna 
av olika förhållningssätt vilket kanske hade undvikits vid intervjuer. Men eftersom vi inte kände 
oss som experter på området hade vi haft svårt att ställa rätt följdfrågor och elevernas 
förhållningssätt hade kanske ändå inte kommit fram. Österlind som själv arbetat fram 
förhållningssätten är så hemma i ämnet att hon har lättare att få fram det som behöver komma 
fram under intervjun för att elevens förhållningssätt ska hittas. Vi har även undersökt läxors 
effekter, vilket inte Österlind har gjort. 

Resultatdiskussion 
Våra observationer visar att det finns olika sorters läxor, bland annat den problemlösande, den 
faktaförberedande och den traditionella där glosor och ”restläxor” hör hemma. Det är troligt att 
läxans innehåll samt dess kontinuitet och omfattning påverkar elevers förhållningssätt till läxor. 
De resultat vi kommit fram till måste ses i förhållande till variationer i fråga om vilken sorts läxa 
det handlar om, hur stor den är samt hur ofta den förekommer. Österlind (2001) skriver att vissa 
förhållningssätt ligger väldigt nära varandra och därför kan vara svåra att urskilja. Vi väljer därför 
att inte kategorisera in de elever som har kombinationer. Det skulle kunna bli missvisande 
eftersom vi då eventuellt kunnat placera in dem under fel förhållningssätt. De elever som har 
kombinationer av olika förhållningssätt som ligger nära varandra kan möjligtvis tillhöra endast ett 
av förhållningssätten. Det hade krävts kompletterande intervjuer för att komma fram till vilket av 
kombinationens förhållningssätt de eleverna tillhör men kompletterande intervjuer är omöjliga 
för oss att utföra eftersom enkäterna är anonyma. Att vi valde enkät istället för att som Österlind 
(2001) utföra intervjuer kan ha lett till att elever i vår undersökning tillhör flera förhållningssätt, 
det vill säga det vi kallar ett kombinerat förhållningssätt, istället för att tillhöra ett specifikt 
förhållningssätt. I en intervju hade vi kunnat ställa följdfrågor tills vi kom fram till vilket 
förhållningssätt varje elev tillhör men med enkäter var det omöjligt att utröna. Men som vi 
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tidigare nämnt så hade intervjuer varit för tidskrävande och endast ett fåtal hade då hunnit 
genomföras.  
 
I våra observationer ser vi tydliga skillnader i läxmängden hos undersökningsgrupperna. Grupp 2 
har betydligt fler läxor än grupp 1. Grupp 2 har dessutom fler traditionella läxor som kanske inte 
är lika meningsfulla för eleverna som de mer undersökande och problemlösande läxorna i grupp 
1. Dessa sammanhang kan vara förklaringen till att eleverna i grupp 1 är mer positiva till läxor än 
eleverna i grupp 2. Våra observationer visar att eleverna i undersökningsgrupp 1 uppskattar både 
den undersökande läxan och den frivilliga ”mattekluringen”. Lindell (1990) vill att läxorna ska 
vara meningsfulla för eleverna.  Den undersökande läxan som ibland förekommer i 
observationsgrupp 1 är en läxa som Steinberg (1986) förespråkar. Våra observationer visar även 
att det eleverna inte hinner med i skolan blir hemmets ansvar eftersom grupp 2 i undersökningen 
får läxor i bland annat matematik för att komma i kapp. Horgby (2004), Österlind (2001), 
Hellsten (2000) och Frost (1999) menar alla att ansvaret för skolarbetet förskjuts från skolan till 
hemmet i och med läxor.  
 
Utifrån våra observationer uttalar en del av eleverna ett visst motstånd mot läxor, de verkar inte 
uppleva alla läxor som meningsfulla och kanske är det därför drygt en tredjedel av eleverna i vår 
undersökning känner att de måste göra läxorna fast de inte vill. Hellsten (2000) skriver att läxans 
meningsfulla syfte för eleven, det vill säga att vara faktaförberedande och självförverkligande, 
inte uppfylls. Leo (2004) menar att läxan blir svår och arbetsam för omotiverade elever och 
Westlund (2004) skriver att läxor kan leda till sjunkande motivation. Kanske är det på grund av 
en sjunkande motivation för läxan fem av eleverna i vår undersökningsgrupp, samtliga pojkar, 
svarar att de inte vet vad de lär sig av läxan, eller inte besvarar enkätfrågan alls?  
 
Observationerna vi gjort visar att elever i båda undersökningsgrupperna glömmer att göra läxan 
och i grupp 2 att en del elever inte lämnar in läxan i tid. Detta framkommer även i enkätsvaren 
där en tredjedel av eleverna svarar att de ibland glömmer bort att göra läxan. Att läxorna inte 
lämnas in i tid kan bero på att eleverna är uttröttade eller att de inte får den hjälp med läxan de 
behöver hemma. Alla elever i vår undersökning uppger att de får hjälp med läxan hemma, ändå 
finns funderingar om de verkligen får den hjälp de behöver. Kanske det är bland de 10 elever som 
svarat att de ibland får hjälp med läxan som läxorna inte kommer in i tid. Dessa elever kanske 
sällan får hjälp med sina läxor. Det kan också vara så att en del av eleverna har en aktiv fritid och 
inte alltid hinner med att göra alla läxor. Frost (1999) har i den frågan samma åsikt som vi. I vår 
undersökningsgrupp anser en sjättedel av eleverna att fritiden är viktigare än läxorna och dessa 
elever kan mycket väl ha en aktiv fritid som gör att de prioriterar bland läxorna och gör de 
viktigaste först. I vår undersökning gör mer än hälften av eleverna de viktigaste läxorna först. Det 
kan också bero på att eleverna har mycket läxor och prioriterar bland dem. Enligt Westlund 
(2004) så har en kraftig ökning av läxbördan skett de senaste åren. 
 
En tredjedel av eleverna i vår undersökning uppger att de känner stress över läxorna. I den ena 
klassen är läxbördan inte så stor och de eleverna känner kanske inte lika stor stress över läxorna, 
medan det i den andra klassen förekommer mer läxor som kanske leder till fler stressade elever. I 
vår undersökning är det främst pojkarna som känner stress över läxan till skillnad mot Hellsten 
(2000) och Barnombudsmannen (2004) som sett att det är flickor som i störst utsträckning känner 
stress över läxorna. Skillnaden kan bero på elevernas ålder eftersom flickorna litteraturen 
hänvisar till går på högstadiet och vår undersökningsgrupp går i år 4. Westlund (2004) och Leo 
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(2004) menar att läxor leder till stress hos eleverna. Enligt Brodow och Rininsland (2004) och 
Hellsten (2000) leder läxorna även till trötthet hos eleverna. 
 
Mer än hälften av eleverna i vår undersökning gör läxorna för att träna mer ansvar. Ofta när 
lärare tillfrågas om varför elever i grundskolans tidigare år ska ha läxor så blir svaret att eleverna 
behöver träna sig att ta ansvar för att de ska klara av hela sin skolgång. Hellstens (1997) 
observationer visar att skolans syfte med läxorna bland annat är att eleverna ska lära sig att ta 
ansvar. Intervjusvaren i Tallberg Bromans (1998) undersökning visar att vissa lärare tycker sig 
vara tvungna att ta ansvar för föräldrarnas uppgifter, vilket syftar på bland annat läxor. 
 
I våra observationer har vi sett att eleverna i grupp 2 inte verkar reflektera över läxorna utan 
accepterar dem. Enligt Hellsten (2000) tas läxor för givet av elever, de gör dem för att de måste. 
Österlind (2001) skriver att elever som tillhör det godvilliga förhållningssättet accepterar läxorna. 
De åtta elever i vår undersökning som tillhör det godvilliga förhållningssättet passar således in 
även på Hellstens (2000) syn på elever och läxor. I vår undersökning anser nästan alla elever att 
läxor hör till när man går i skolan. Österlind (2001) och Leo (2004) har sett just detta, att elever 
anser att läxor hör till när de går i skolan. Frost (1999) menar att detta beror på att föräldrarna för 
över sina egna skolerfarenheter till barnen som då också förväntar sig läxor. Vi ser i litteraturen 
att läxan har en lång tradition och trots att den inte nämns uttryckligen i styrdokumenten så har 
den sin givna plats i skolan. Det är nog så att alla, både rektorer, lärare, föräldrar, elever och hela 
det omgivande samhället anser läxan som en del av skolan och därför får eleverna inget gehör om 
och när de ifrågasätter läxan och dess effekter. 
 
Nästan alla elever i vår undersökning läser alltid sina läxor och gör dem för att lära sig mer. De 
tror på läxans positiva effekter, något som även Lindell (1990) sett att elever gör. Två av eleverna 
i vår undersökning menar att de genom att göra sina läxor kan få ett bra arbete senare i livet. Mer 
än hälften av eleverna i vår undersökningsgrupp gör läxorna för att läraren ska veta att de kan och 
för att det är viktigt för dem att få många rätt på läxförhören. Vi tror att de här åsikterna blir ännu 
vanligare ju äldre eleverna blir. Även Hellsten (2000) styrker detta. 
 
Elevernas enkätsvar visade att en tredjedel av eleverna helst inte vill ha några läxor alls. De får 
stöd i mycket av litteraturen, bland annat av Leo (2004), Cooper (2001), Hellsten (2000), 
Gustavsson (2004), Frost (1999) och Westlund (2004) som anser att eleverna inte ska ha läxor 
utan att allt skolarbete ska göras under skoltid. 
 
En elev som deltagit i vår undersökning skriver att det han lärt sig av läxor är att om han gör dem 
så slipper mamma tjata. Vi tolkar det som att han försöker undvika konflikter genom att göra sina 
läxor. I vår enkätundersökning finns ingen specifik fråga angående konflikter kring läxor och vi 
kan därför inte dra några slutsatser om detta i vår undersökningsgrupp. Men enligt Hellsten 
(2000), Frost (1999), Westlund (2004) och Leo (2004) bidrar läxorna till konflikter i hemmen. 
 
Vi tror att läxläsning i skolan kan vara ett bra alternativ till hemläxan. Det arbete en lärare gör på 
skoltid men utöver lektionstid skulle kunna utföras i klassrummet samtidigt som eleverna får 
arbeta med sina läxor. Eleverna som inte får tillfredsställande läxhjälp hemma får istället 
kvalificerad hjälp av en lärare. Läraren skulle på så vis inte få så mycket extrajobb på grund av 
förflyttningen av läxorna från hemmet till skolan. Både Westlund (2004) samt Brodow och 
Rininsland (2002) skriver att många elever vill ha längre skoldagar för att slippa läxorna. Detta är 
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något som även Gustavsson (2004) och Leo (2004) förespråkar. Lindell (1990) och Hellsten 
(2004) anser att längre lärarledda skoldagar skulle ge lika förutsättningar för alla elever i fråga 
om läxläsningen. 
 
En anledning till att läxor inte finns tydligt utskrivna i styrdokumenten kan vara att läxor oftast 
inte görs under skoltid. Styrdokumenten styr bara det som sker under skoltid och läxor är något 
eleverna har som uppgift att göra under sin fritid, som då inte är så fri. 

Egna tankar 
Inom forskningen finns inga belägg för vilka läxor som är positiva för barns utveckling men det 
vi tycker oss ha sett är att läxorna måste individanpassas så att hänsyn tas till elevens särdrag och 
omständigheterna runt eleven. Utforskande läxor och problemlösande läxor som eleverna kan 
göra tillsammans med en kamrat eller förälder synes vara ett bra alternativ till de traditionella 
inläsningsläxorna som ofta upplevs som tråkiga och jobbiga. Läxorna måste ha en större 
förankring till elevens eget liv och dess erfarenheter och inte handla om något de inte har den 
minsta förförståelse för. Om nu eleverna överhuvudtaget ska ha läxor! Att göra läxorna på skolan 
innan eleverna går hem är något som många elever önskar och läxan skulle bli betydligt mer 
jämlik om så var fallet. Alla skulle ha möjlighet att få samma hjälp av sin lärare och eleverna 
skulle kunna samarbeta sinsemellan för att slippa ensamarbetet hemma. När eleverna lämnar 
skolan, lämnar de också arbetet där. Vilken lättnad för dem att bli lediga och ha sin fritid direkt 
utanför skolporten, precis som vi vuxna har det när vi går hem från vårt arbete. 

Fortsatt forskning 
Fortsatt forskning kan vara att se om föräldrarnas utbildning har något samband med elevernas 
syn på läxor. Vi har även funderat på om det finns ett samband mellan någon särskild attityd till 
läxor och att prestera bra i skolan, vilket kan vara en frågeställning att forska kring. Det skulle 
även vara intressant att forska kring läxors omfattning, innehåll och utformning för att komma 
fram till vilka läxor som orsakar stress och ohälsa bland eleverna samt i hur läxan ska utformas 
för att varje enskild elev ska få ut något positivt ur läxan. Även om det finns skillnader mellan 
pojkar och flickors attityder till läxan och varför det i sådant fall är så skulle vara av intresse att 
veta. Är skolan och läxan mer gynnsam för det ena könet än det andra? 
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Bilaga 1 
Ringa in om du är… Pojke  Flicka 
 
Vilka meningar stämmer in på dig?  Kryssa! 
 
 
Jag gör gärna läxorna senare  O 
 
 
Jag gör de viktigaste läxorna först  O 
 
 
Fritiden är viktigare än läxorna  O  
 
 
Det är viktigt för mig att få många rätt på läxförhören  O  
 
 
Jag blir stressad över läxorna  O    
 
 
Jag läser alltid alla läxor  O  
 
 
Jag gör läxorna för att lära mig mer  O 
 
 
Jag gör läxorna för att träna ansvar  O  
 
 
Jag gör läxorna för att läraren ska veta att jag kan  O 
 
 
Läxor hör till när man går i skolan  O 
 
 
Jag gör mina läxor för att läraren vill det  O 
 
 
Jag vill helst inte ha läxor  O 
 
 
Ibland glömmer jag att göra läxan  O 
 



 

Bilaga 1 
Helst vill jag göra annat än läxor  O 
 
 
Det känns som att jag måste göra läxorna, även om jag inte vill  O 
 
 
Får du någon hjälp hemma med läxorna? Ringa in. 
 
Ja  Nej  Ibland 
 
 
Vad lär du dig av att ha läxor? 



 

Bilaga 2 
Hej! 
Vi är två lärarstudenter som läser sista terminen vid lärarutbildningen på universitetet i Luleå. 
Just nu håller vi på med vår c-uppsats om elevers förhållningssätt till läxor. Eftersom vi gör våran 
verksamhetsförlagda utbildning i ert barns klass kommer ditt barn att få delta i vår undersökning. 
Det skulle glädja oss om ni ger ert barn tillåtelse att delta eftersom vi vill att så många som 
möjligt deltar. Skriv under följande lapp och skicka med ditt barn så fort som möjligt. Tack på 
förhand! 
 
Helena Kjellgren och Ingela Koskenniemi 
 
 
 
 
Jag godkänner att _____________________________________ får vara med i er 
enkätundersökning. 
 
 
 
 
____________________________________________________ 
Målsmans underskrift 
 




